Jaaroverzicht 2020
Oecumenische Werkgroep Diaconie
Antonius van Paduakerk (AvP) en Maranathakerk Nijmegen
Anneke Leisink, voorzitter van de oecumenische werkgroep, leden Geeske Dam, Monique
Leclercq, , Martha Opmeer, Désirée Schalk, Esther Janse en Gabrielle Sauer, Hetty
Nieuwaard.
Tevens en ter nagedachtenis aan Paulien Meijboom. Zij was diaken in de Maranathakerk en
sinds het najaar van 2001 lid van onze werkgroep. Zij overleed op 20 augustus 2020.
Fiet van de Venne was lid van de werkgroep sinds eind jaren 90. Zij verhuisde in april 2020
naar de Eikenhorst (Dekkerswald).
.

In 2020 wordt alles anders. De oecumenische werkgroep diaconie vergadert in 2020
slechts 4 keer fysiek: op 21 januari en 3 maart, voor de eerste coronamaatregelen en
in de zomer, na de eerste piek, op 8 juli en 27 augustus. Andere acties zijn op
initiatief van de voorzitter schriftelijk voorbereid via e-mail.

Anderhalve meter is dit jaar het motto, dus ook buiten verder praten op afstand.

Januari 2020
De afronding van de kerstactie laat het volgende zien: 26 kerken deden mee en 5
scholen. Er zijn 727 kerstpakketten gemaakt voor de Voedselbank en 103 pakketten
voor andere organisaties: Vluchtelingenwerk, Home-Start, Stichting Gast en voor de
mensen van BedBadBrood. Speciaal dank aan Anneke voor de altijd heel secure
organisatie, aan Monique voor het inschakelen en enthousiasmeren van scholen en
aan Beppie voor de PR op alle Nijmeegse websites en de prachtige
“beeldschermen” voor de kerk.
In Nijmegen zijn,
ook in kerken,
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.

Maart 2020 - Er zijn twee Vastenmaaltijden georganiseerd in de Antonius van
Padua en in Effata. Het Vastenactie doel waarvoor we geld in willen zamelen is het
Frans van der Lugt Center in Beiroet. Helaas gaat, vanwege corona, alleen de
maaltijd bij Effata, met beperkingen, door. Hier wordt €500,00 gedoneerd. In de
Antonius van Paduakerk gaat de maaltijd niet door, maar we vragen de mensen

toch, evt. via overmaking, geld voor deze Vastenactie te doneren. Daar wordt ruim
gehoor aan gegeven. Er wordt €1200,00 geschonken.
We beginnen in maart ook met de organisatie van Voedselinzameling 1. Dat wordt
wel ingewikkelder dan andere jaren omdat op 10 maart de intelligente lock-down
wordt afgekondigd. Veel kerken in Nijmegen en OverBetuwe worden uitgenodigd
tóch mee te doen.
April/mei 2020 - Terugkijkend zou in mei de laatste vergadering bij Fiet thuis zijn
geweest, maar deze vergadering op 12 mei kwam te vervallen vanwege corona.

Het aantal deelnemende kerken voor Voedselinzameling 1 is duidelijk kleiner dan
andere jaren. Er wordt wel veel geld gedoneerd, maar de hoeveelheid
levensmiddelen valt tegen. Mensen zijn vanwege corona terughoudend in hun
contacten. Maar in de hal van de Antonius van Paduakerk worden, mede dankzij
flinke publiciteit, toch aardig wat dozen gevuld met houdbare levensmiddelen.
Voedselactie 2 wordt voorbereid, in 7 andere kerken.
Juni 2020 - De jaarlijkse rommelmarkt moet eraan geloven, evenals de verkoop van
producten uit de Wereldwinkel en de verkoop van zelfgemaakte erwtensoep tijdens
de Zevenheuvelenloop.
Juli 2020 - We kunnen wel een fysieke vergadering houden op anderhalve meter in
een grote kamer in de pastorie. Voedselinzameling 2 en rugzakjesactie wordt
voorbereid.

Augustus/september 2020 - Op 27 augustus herdenken we in de vergadering
Paulien Meijboom. Zij is op 20 augustus overleden. Wij verliezen in haar een
rustige, vriendelijke vrouw, met een groot hart en gevoel voor humor. Maar vooral:
wat was ze dapper……
Zegels van de Coop inzamelen levert met bijbetaling, handdoeken op, voor de
kerst-actie voor de mensen van BedBadBrood.
Oktober 2020 - In de Maranathakerk en de Antonius van
Paduakerk houden we de jaarlijkse rugzakjesactie.
Mensen vullen een rugzakje met schoolspullen voor
kinderen in een grensgebied van Hongarije, Roemenië en
Oekraïne. In september had men de actie al in de Maria
Geboortekerk gehouden. In totaal zijn er 133 rugzakjes
naar Oost Europa vervoerd. Oranje rugzakjes zijn
geschonken door de Coöp Nijmegen en de blauwe door
het Protestantse Dienstencentrum in Utrecht.

November/december 2020 –Met minder kerken dan
andere jaren starten we met de Kerstactie – veel kerken
hebben geen of alleen online diensten. 7 scholen doen
nu mee. We besluiten dan voor de Voedselbank geen
kerstpakketten te maken dit jaar, maar losse
levensmiddelen in te zamelen, naast potten groenten
en rijst ook bonbons en zalm. Effata werkt, net als
andere jaren, volop mee met de kerstpakkettenactie
voor Stichting Gast, Vluchtelingenwerk, BedBadBrood en
Home-Start. We sluiten het jaar af met een groot bedrag
aan donaties voor de Voedselbank, een behoorlijke
hoeveelheid goed houdbare en ook feestelijke levensmiddelen in de hal van de kerk
en 103 kerstpakketten.
Reacties geven kan via Diaconale Werkgroep: oec.werkgroepdiaconie@gmail.com

